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HOTARARE
privind insugirea raportului de evaluare gi aprobarea

concesionirii prin licitafie publicd a unui teren
din domeniul privat al oragului Bicaz

Consiliul Local al oragului Bicaz jude{ul Neamf;
Av6nd in vedere prevederile aft. 13 din Legea nr. 50 11991 privind

autorizarea lucrdrilor de construclii, republicatd, cu rrnodificdrile ulterioare
gi ale ReEulamenrtului privind_ pro,cedura de concesionare a bunurilor
proprietate privatd a oragului Bicaz, aprobat prin l-1.C. L. nr.
84t31.08.2006;

Vdzdnd raportul de specialitate nr. 5299118.05.2016 gi expunerea
de motive a primarului;

Ludnd act de avizul comisiei de gpecialitate;
in temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), art. 45 9i art. 115 alin. (1) lit. b) din

Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locald, republicatd, cu
modificdrile ulterioare,

HoTARA$rE:

Art. 1(1) - igi Tnsugegte raportul de evaluare gi apnobd concesionarea
prin licitalie publicd a terenului din domeniul privat al oragului Bicaz,
conform anexelon la prezenta hotdrdre. :

(2)-._ Numele ---solicitantului ,poncesilunii, suprafala,
amplasamentul, destinalia, durata concesiunii 'i gi prelul de Tncepere a
licitafiei, avdnd la bazd rapoftul de evalu?re insugit prin alineatul
precedent, sunt indicate in tabelul anexd.

(3) - Aprobd studiul de oportunitate gi caietul de sarcini anexate.
Art. 2 - Prin grija secretarului oragului, hotdrdrea se va comunica

persoanelor gi autoritdlilor interesate.
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Anexd la H.C.L. Nr. din 26.05.20L6

TABEL NOMINAL
privind insugirea unui raport de evaluare qi aprobarea concesion[rii prin licitafie publici a unei

suprafe{e de teren din domeniul privat al oraqului Bicaz

Nr.
crt.

Solicitant
Suprafala
- m.p. -

Adresa terenului
Destinafia
propusd

Pret de
pornire al
licitafiei

euro/m.p./an

Durata
concesiunii

1
S.C. LUCA'S BICAZ S.R.L.

Luca Cristinel
73

Intravilan Bicaz,
Str. Barajului,
Pct. <Rafo>,
Oras Bicaz

Terasd 4,0 l0 ani

tntocmit,
Alberti4p NEJMTEANUW

18.05.2016



STUDIU DE OPORTUNITATE
privind insuqirea unui raport de evaluare qi aprobarea concesionlrii prin licita{ie publicl a unei

suprafe(e de teren din domeniul privat al oraqului Bica;z

1) Date privind persoana juridica - proprietarul terenului: Oraqul Brcaz, persoand juridicd romdnd de

drept public, prin autoritatea deliberativb Consiliul Local Bicaz, cu sediul in str. Barajului, nr.4.
2) Titlul juridic:
Terenul propus pentru concesionare prin licitalie publicd este inregistrat in domeniul privat al oragului Bicaz
gi este inscrise in caftea funciard a oragului Bicaz,inbaza H.C.L. Nr. 34 din 31.03.2016.
3) Motivele care justifici concesiunea: - surse noi de venit la bugetul local
4) Date privind bunul ce se concesioneazd:
Terenul, in suprafala de 73 m.p., este situat in intravilan Bicaz, str. Barajului, Pct. "Rafo", orag Bicaz, are
N.C.P. 52880, este ?nscris in cartea funciar[ nr. 52880 a oraqului Bicaz.
5) Pre{ul de pornire al licita{iei:
Preful propus pentru pornirea licitaliei ?n vederea concesiondrii acestui teren este stabilit printr-un raport de
evaluare intocmite de expertul evaluator Tatiana Ciucanu.
5) Tipul de licitatie prin care se va face concesiunea:-licitaqie publicd deschisd cu oferta irr plic.

intocmit: Albertina NEMTEANU 18.05.2016



EXPUNERB, DE MOTIVE
privind insugirea unui raport de evaluare gi aprobarea concesion[rii prin licita{ie publici a unei

suprafefe de teren din domeniul privat al oraqului Bicaz

Nicolae SAf,ACnnN, primar al orasului Brcaz;
Analizdnd solicitarea domnului Luca Cristinel, reprezentantul S.C. LUCA'S BICAZ S.R.L

inregistratd la Primdria oragului Bicaz cu nr. 726 din26.01.2016, privind concesionarea unei suprafe{e de

teren din domeniul privat al oragului Bicaz;
Urmdrind dezvoltarea armonioasd din punct de vedere urbanistic, economic qi social a tuturor zonelor

oragului;
tn conformitate cu prevederile art. 68 din Legea nr.21512001 a Administraliei publice locale gi ale

Regulamentului de concesionare a bunurilor proprietate privatd a oraqului Bicaz, aprobat prin H.C.L. 84 din
31.08.2006.

Propun Consiliului Local adoptarea unei hotdrAri in sensul insugirii unui raport de evaluare qi

aprobarea concesiondrii prin licitalie publicd a unei suprafefe de teren, din domeniul privat al oraqului Bicaz,
mentionatd ?n tabelul anexat raportului de specialitate.

PRTMAR,
Nicotae SAL 18.05.2016



Nr. 5299 din 18.05.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
privind insuqirea unui raport de evaluare qi aprobarea concesionirii prin licita{ie publici a unei

suprafe{e de teren din domeniul privat al oraqului Bicaz

Temeiul de fapt:
A""tirard proiectul de hotarare privind insuqirea unui raport de evaluare qi aprobarea concesiondrii

prin licitalie publicd a unei suprafele de teren din domeniul privat al oragului Bicaz;
Studiind solicitarea domnului Luca Cristinel, reprezentantul S.C. LUCA'S BICAZ S.R.L, inregistratd

la prim6ria oraqului Brcaz cu nr. 726 din 26.01.2016, privind concesionarea unei suprafele de teren din

domeniul privat al oraqului Brcaz;
Urm6rind dezvoltarea armonioas[ din punct de vedere urbanistic, economic gi social a tuturor zonelor

oraqului.
Temei legal:
Tr*-trf"r-itate cu Regulamentul de concesionare a bunurilor mobile gi imobile aflate in domeniul

privat al oragului Bicaz, aprobat prin H.C.L.84131.08.2006 qi cu Legea nr.2I5l200l,Legea administraliei

publice locale
Fala de cele prezentate mai sus, consider cd Proiectul de hotdrdre privind insuqirea unui raport de

evaluare qi aprobarea concesion[rii prin licitalie publicd a unei suprafeJe de teren din domeniul privat, iniliat

de Primarul oragului Bicaz,poate fi supus dezbatetii Consiliului Local.

Intocmito
Albertina NEMTEANU


